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Innodisk, Gücünü YZ’dan alan çözüm-
lerle yeni bir tarımsal devrimi destek-
liyor

Başarılı Hikaye

Giriş

AIoT teknolojisinin uygulanması tarımsal üretimin farklı aşamalarında IoT, bu-
lut hesaplaması ve büyük verinin vb.  kullanımını hızlandırarak dijital ve akıllı 
tarımın ortaya çıkmasına yol açmıştır.

“Akıllı tarım”, modern işletim yöntemleri kullanılarak geleneksel tarımı ye-
nilemek amacıyla IoT çözümleri aracılığıyla tarım ile teknolojinin bir araya 
getirilmesidir. Sensörleri ve yazılımları mobil platformlara ya da bilgisayar 
platformlarına uygulayarak tarımsal üretimi kontrol etmek geleneksel tarımın 
daha “akıllı” olmasına imkan sunar.

Innodisk ile uzun vadeli bir ortak (endüstriyel tablet bilgisayarların yerli üreti-
cisi) arasındaki gerçekleşen teknik bilgi alışverişi sırasında bu ortak geliştirme-
kte oldukları çiftlik yetiştiriciliği için yapılmış bir ürünü bize gösterdiler. Daha 
sonra, Innodisk’in mevcut ekipmanların kapasitesini artıran ve gelecekteki 
işlev geliştirmelerin ihtiyacını karşılayan ve dolayısıyla, gelecekteki uygulama-
ların olasılığını artıran hizmetler sunabildiğini fark ettiler.

Endüstriyel tablet bilgisayar üreticisinin bu ürünü esas olarak çiftlik yetiştiri-
ciliğine yönelik otomatik pilot sistemlerinde kullanılıyor.

Innodisk, Çin’deki çiftlik 
yetiştiricilerine EP CAN veri yolu 
EMUC-B202-W1 çözümü üretti. EP 
genişleme kartları hem nakliyede 
hem de fabrika otomasyon 
ekipmanları arasında iletişim ve 
teşhislerde sıklıkla kullanılır.
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Sonuç ve Değerlendirme

Innodisk’in CAN veri yolu çözümü aracılığıyla, çiftlik yetiştiriciliği müşterimiz, 
birden fazla protokolü destekleyen CAN modüllerinin kullanılması söz konu-
su olduğunda farklı araç gereksinimlerini karşılayabilir. Uzun vadeli tedarik, 
üreticilerin ürün ömrünün daha sonraki aşamalarında parçalarda siparişleri 
karşılayamama konusunda endişe etmemeleri anlamına da gelir. Innodisk’te 
gömülü yazılım uzmanlarından oluşan bir ekibe sahip ve her türlü kart üstü 
uygulama ihtiyacını karşılamak üzere özelleştirilebilen geniş ürün teknik 
özelliği ve bağlanabilirlik ara yüzleri yelpazesi mevcuttur.

Sözümüz

Kapsamlı iş birliğiyle Innodisk, müşterin tüm zorlukların üstesinden gelme-
sinde yardımcı olabilir. Verimli iletişim sayesinde özelleşmiş çözümlerin, 
iletişimin ilk aşamalarından nihai uygulamaya koymaya kadar uygulamanız 
için uygun olmasını sağlıyoruz. Yenilikçi donanım, gömülü yazılım ve yazılım 
entegrasyonuna odaklanmaya devam edeceğiz.

Bir çiftlik yetiştiricisi, 2 CAN kanalı-
na ihtiyaç duyar ve Endüstriyel Bil-
gisayarın kendisinde ayrılmış CAN 
veri yolu ara yüzü yoktur. Innodisk 
genişletme kartı ana kartın kapas-
itesini artırarak ana kartın yeniden 
tasarlanma geliştirme maliyetlerini 
düşürür.
Endüstriyel bilgisayar ana kartların-
da MiniPCIe ara yüzü sunulmak-
tadır ve arayüz müşterinin ihtiyacı 
doğrultusunda iletişim perfor-
mansı sunan Innodisk Can kartıyla 
uyumludur.
Ayrıca, Innodisk Can kartı eksik-
siz bir sürücü sunar ve ikincil API 
geliştirme entegrasyonunu hı-
zlandırır. Gerçek zamanlı, yüksek 
kalitedeki teknik desteği müşterile-
rden tam puan almıştır.
J1939 ve CANopen gibi farklı araç 
uygulama ihtiyaçlarına uygun 
çeşitli CAN veri yolu yüksek seviye 
protokollerini destekler.
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Sinyal alımının kararlılığı ve güvenilirliği: Gömülü sistemdeki ek-
ipmanlar arasında karşılıklı iletişim, sinyal alımı ve veri doğruluğu 
sağlanmalıdır
Farklı iletim gerekliliklerinin karşılanması: Endüstriyel IoT iletişim 
ağının tanıtılmasında çeşitli ara yüz dönüştürmeleri gereklidir ve 
özel işlevleri olan iletişim nesnelerinin gerçek zamanlı veri iletiminde 
daha özel gereklilikler karşılanmalıdır
Ağ protokollerinin basitleştirilmesi: Akıllı tarımın farklı türde çiftlik 
yetiştiriciliği modellerine uygulanması için endüstriyel tablet bilgi-
sayar üreticisi her bir modelin ihtiyaçlarına göre farklı son kullanıcı 
uygulamaları geliştirmektedir. Müşteri, endüstriyel ağ protokolleri-
nin entegrasyon sürecini önemli ölçüde basitleştirmek için bir yola 
gereksinim duymaktadır.

CAN veri yolu genişletme kartı: Ana bilgisayara ihtiyaç duymadan 
mikro denetleyicilerin otomotiv protokolleri arasında iletişime im-
kan sağlar. Sinyal, tek bir bükülü kablo aracılığıyla çeşitli ekipman 
ve araçlara gönderilir ve bağlanır. Aynı zamanda CAN veri yolu oto-
masyon ve gömülü sistem endüstrilerine de yaygın olarak uygulanır
Platform uyumluluğu: İkili bağlantı noktası çözümü, ARM mimarisi-
yle ve LINUX işletim sistemleriyle uyumludur
Uzun vadeli tedarik: Innodisk uzun vadeli tedarik ihtiyaçlarını 
karşılayabilir
Güçlü ve stabil EP Can veri yolu: EMUC-B202-W1 genişletme kartları 
sıcaklık değişmeleri, elektromanyetik parazit ve stabil olmayan güç 
kaynağı gibi zorlu ortamlara dayanıklıdır

Engellerin belirlenmesi, alarmların gönderilmesi ve sakınma kabiliyetleri gibi 
çok çeşitli işlevler sunarak çevrenin algılanması ve hassas sürüş aracılığıyla 
tarımsal işlerde yüksek verimliliği güvenli ve doğru şekilde temin ediyor. 
Yukarıda belirtilen teknik gerekliliklerin karşılanmasının yanı sıra, Innodisk 
EP ürün ekibinin sunduğu bu çözüm tüm çiftlik makinelerinin çalışma koşul-
larının eş zamanlı izlenmesi ve takip edilmesine ve araç kontrolüne de imkan 
sağlıyor.

Başarıya Uzanan 
Yol Haritamız

EMUC-B202-W1 
USB’den ikili izole 
CAN veri yolu 2.0B Zorluklar
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